
ПРОТОКОЛ 

Засідання  комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного 
розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва  

 Від « 1» листопада 2021 р.                                                                                                №22 

 

На засіданні присутні депутати міської ради:_Сенчина Т.М.,  Василащук Н.М., Очкур 
Г.Й., Рик В.Л. , Король О.М 

Відсутні:.  

Запрошені: Петровська О.,  
Порядок денний 

Розгляд проєктів:  
 

1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 

2021 рік. 

ДОПОВІДАВ: Начальник фінансового відділу О.Петровська , яка ознайомила з розпорядженням 

КМУ від 28 жовтня 2021 р. № 1337-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій» та запропонувала внести наступні зміни до бюджету : 

Врахувати в доходах загального фонду бюджету «Субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» за 

ККД 41034500  в сумі 1700000,00грн. та спрямувати міській раді:  

-  КПКВКМ 0117363  «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій » (для КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня») для придбання ультразвукової діагностичної системи для 

комунального некомерційного підприємства “Бурштинська центральна міська 

лікарня” Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (м. Бурштин, вул. 

Р. Шухевича, 18). 
ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

запропоновані зміни та затвердити на черговій сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити змінт до бюджету та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Василащук Н.М..-  «за»,     Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. 

«за»,Король О.М. «за» 

«за» -5  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 

 

.Відповідно до звернень розпорядників коштів внести наступні зміни до бюджету : 

 

КПКВК

МБ Назва розпорядників коштів, коду класифікації 

Загальний 

фонд 

сума,грн. 

Спеціальн

ий фонд 

сума,грн. 

  Міська рада   

 

0110150 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення), міської, селищної, сільської рад 

КЕКВ 2111 +202636,23 

 

 

0110180 

Інша діяльність у сфері державного управління 

(Програма фінансового забезпечення апарату 

управління Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області на 2021-2025 рр.Придбання 

електронної  системи документообігу) 

 -38178,96 

 

 0118340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  -98900,0 



 

 

 

 
0112152 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 

 -13100,0 
 

 

0112010 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню 

 +13100,0 

 

  Відділ освіти і науки    

 
0611010 

Надання дошкільної освіти 

 -202636,23 
 

 

0611021 

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти: 

Ремонт шкільного автобусу Бурштинського ліцей №3 

-16000,00 грн 

Для придбання запчастин для шкільного автобусу 

Бурштинського ліцею №3-11000,00 грн 

Позачергова технічна перевірка та заміна трифазного 

електролічильника Бурштинський ліцей №2-11178,96 

 +38178,96   

 

 
0611142 

Інші програми та заходи у сфері освіти 

 -7000,00 
 

 
0611141 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 

Для придбання бухгалтерських програм +7000,00 
 

  Фінансовий відділ   

 

3719800 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету  

на здійснення природоохоронних заходів для  2 ДПРЗ 

Головного управління ДСНС в Івано-Франківській 

області 

 

  

+98900,0 

     
 

ВИСТУПИЛИ: Сенчина Т.М. голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, яка запропонувала погодити 

запропоновані зміни та прийняти на  черговій  сесії. 

ВИРІШИЛИ: погодити запропоновані зміни та прийняти на  черговій  сесії.. 

ГОЛОСУВАЛИ: Сенчина Т.М.-  «за», Василащук Н.М..-  «за»,     Очкур Г.Й..-  «за», Рик В.Л. 

«за»,Король О.М. «за» 

«за» -5  чол.      «проти» - 0 чол.        « утрим» - 0 чол. 
 

 

 

Голова комісії з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально – економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва                                            Тетяна Сенчина 

 

Секретар комісії 


